Besluiten - Gemeenteraad van 16 december 2014
De raad,





























Neemt akte van de besluiten van het college i.v.m. :
De installatie een systeem van toegangscontrole in de abdij
De installatie van een alarmsysteem in de Abdij
De informaticabekabeling in de Belgradostraat
De uitrusting van de van de circuits voor telefonie in de scholen
Staat een bijkomende uitgave toe voor de elektrische bekabeling en informatica uitrusting in
de abdij
Voegt een punt toe aan het arbeidsreglement
Stelt het statuut vast voor het personeel van het kabinet van de Burgemeester
Financiert een werkkapitaal voor de VZW SVKV
Keurt een overeenkomst goed met de VZW Sociaal Verhuurkantoor Quartiers wijzigt het
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de gemeentewegen
Neemt kennis van de besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen i.v.m.:
De gunningswijze van verschillende overheidsopdrachten
De levering en plaatsing van omheiningen
De verplaatsing van een gasmeter
De renovatie van de rieten daken op het kerkhof
De isolatie van de vloer in het Kraftgeboux
De renovatie van het gebouw gelegen Sint-Denijsplein 6, 7,8
De goedkeuring van aanhangsels voor
De inrichting van openbare ruimten in het kader van het Wijkcontract Vroege Groenten
De bouw van een nieuw jeugdhuis Merodestraat 441
De opdracht voor de renovatie van een bouwcomplex in beroepsopleidingen en in woningen
met sociaal karakter, Fierlantstraat 8
De opdracht voor de zware renovatie van het buurthuis Sint-Antonius
De heraanleg van de tuin van het gebouw ‘l’Espoir” et de bouw van een plaatselijke
voorziening in de Drukkerijstraat
Geeft een advies op 5 begrotingen 2015 van kerkfabrieken
Neemt acte van het proces-verbaal van kassanazicht van het 3de trimester 2014
Vormt een provisie voor risico’s en lasten
Wijzigt 5 belastingreglementen
Keurt het bijvoegsel nr.4 aan het pensioensverzekeringsreglement toe duidt het CIBG aan
voor de aankoop van informaticamateriaal

 Keurt de gunningswijze goed voor de opdracht van projectontwerper voor de bouw van een
Franstalige school in de Bempt
 Wijzigt het retributiereglement i.v.m. het gebruik van de schoollokalen
 Beslist om een school in de site van de Bempt te vestigen
 Keurt een nieuw reglement goed betreffende de inschrijving van de leerlingen in de
Franstalige scholen
 Legt de lijst 2015 vast van afwijkingen op het wekelijks verlof van de handelaren
 Keurt een voorstel tot wisseling van eigendom goed in het kader van het wijkcontract
Vroegegroenten
 Keurt de nieuwe budgettaire verdeling van de projecten van het Duurzame Wijkcontrakt
Abdij
 Bevordert een agent tot de graad van gemeentesecretaris
 Stelt 3 agenten op rust
 Kent 2 overlevingspensioenen toe
 Laat 1 agent en 1 schooldirectrice toe tot de stage
 Benoemt 1 agent t in vast verband
 Duid aan ten tijdelijk titel:
 24 onderwijzers in het kunstonderwijs
 Een schooldirectrice
 Duidt een ambtenaar aan die belast is met het opleggen van administratieve sancties
 Gaat over tot de aankoop ten algemenen nutte van een onbebouwd perceel
 Vervangt de wd. Gemeentesecretaris

